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Test Kurulu’na Sorulan Soruların Cevaplarıdır 
 

1) TK 14.01 D Seviyesi, İç ve Dış Kenarlar testinde geri iç kenarlar dikkate alınmayacak 

mı? 

 

Bu testte sporcunun teşviki önemlidir; postür, akış gibi yeterlilikler beklenmez. Geri iç 

kenarlarda sporcuların zorlandıkları gözlemlenmiş ve geçmişte de bu hareketin geri iç kenar 

bölümü ile ilgili daha esnek davranılacağı belirtilmiştir. Ancak bu esneklik, sporcunun 

gösterdiği kenarlar ile sınırlıdır. 

 

2) TK 14.03 B Seviyesi, Geri 8 Hareketi testinde sporcu kenar değişimi sırasında durabilir 

mi? 

 

Sporcuların Geri 8 Hareketi testinde kenar değişiminde durmaları ya da durmamaları konusunda bir 

kısıtlama bulunmamaktadır. Sporcu tercihen kenar değişimi sırasında durup, diğer kenara 

başlayabilir ya da durmadan devam edebilir. Bu harekette yalnızca bir kenar değişimi olduğu için 

sporcunun bir kere durması kabul edilecektir. C seviyesindeki öne 8 hareketinde durma kabul 

edilmeyecektir.  

 

3) TK 16.02, kurallında diğer hatalar kısmında ‘’Spin hareketlerinin iki turdan az dönülmesi’’ 

yer almaktadır. İki turdan az dönülmesi ciddi bir hata mıdır, diğer hata mıdır? 

 

İki (2) turdan az dönülmesi ciddi hatadır. Test Kitapçığı yenilendiğinde yazım hatası düzeltilecektir. 

 

4) TK 20.07 Junior Seviyesi Serbest Kayış Testi, ‘’Bir adet 3 jumptan oluşan jump 

kombinasyonu’’ yazmaktadır. Jumpların tur sayıları önemli midir? 

 

Bir adet 3 jumptan oluşan jump kombinasyonundaki jumpların en az iki (2) tanesi iki (2) turdan 

oluşmalıdır. Sporcunun yapabileceği kombinasyonlar aşağıda gösterilmiştir. 

 2+2+2, 2+1+2, 3+2+2, 2+2+3, 3+2+2… ( ör.2Lo+1Lo+2T) 

 

5) TK 20.06 Advanced Novice Seviyesi Serbest Kayış Testi, ‘‘Bir adet Camel spin veya sit spin 

veya layback spin (pozisyonda en az 6 tur)  ve Flying spin’’ istenmektedir. Sporcu Camel spin 

den sonra Flying Camel yapabilir mi? 

 

Sporcunun seçtiği spinlerin türleri -yarışmalarda da olduğu gibi- farklı olmalıdır. 

Sporcu tek pozisyonlu spin olarak Camel Spin’i seçtiyse, Flying Sit Spin yapmalıdır.  

Sporcu tek pozisyonlu spin olarak Sit Spin’i seçtiyse, Flying Camel Spin yapmalıdır. 
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6) TK 20.07 Junior Seviyesi Serbest Kayış Testi ve TK 20.07 Junior Seviyesi Serbest Kayış Testi, 

flying spinde ayak değişimi yapabilir mi? 

 

Flying spin tek pozisyonlu ve ayak değiştirmeksizin yapılması gereken bir elementtir. Ayak 

değişimine izin verilmez. 

 

7) TK 20.07 Junior Seviyesi Serbest Kayış Testi ve TK 20.08 Senior Seviyesi Serbest Kayış 

Testi, sporcu spin kombinasyonunda ikinci ayak değişimi yapabilir mi? 

 

Sporcu spin kombinasyonunda ikinci ayak değişimini yapabilir. 

 

8) Antrenörler sporcularını teste hazırlarken test videolarından yararlanabilirler mi? 

 

Test videoları yalnızca yardım amaçlıdır. Hazırlıklarda, hareketleri anlamada videolar 

yardımcı olsa da uygulamada Test Kural kitabı baz alınmalıdır. Test değerlendirmeleri 

Federasyon tarafından yayınlanmış Test Kural kitabına göre yapılmaktadır. Bu sebeple 

kurallarda belirtilen şemalarla videolar arasında farklılık varsa Test Kural kitabı kabul 

edilmelidir. 

 

 

 

 

 


